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voorwoord
Ik heb het altijd al bijzonder gevonden dat we een leuke club mensen
bij elkaar hebben weten te brengen. Oké, het zijn vaak dezelfde
gezichten die je ziet, maar toch
breidt de harde kern zich gestaag
uit. Terugkijkend op de voorjaarsrit
kan ik concluderen dat iedereen
ervan geniet om bij elkaar te zijn
tijdens een clubdag om gezellig en
ongedwongen te keuvelen. Zo ook
dit jaar in Emmeloord. Hagel op de
heenweg en zeer donkere wolken
beloven niets goeds. Maar de
middag was fantastisch, de regenbuien dreven allemaal in de verte
langs ons heen. De paardjes draven
gezellig tussen de DeLoreans,

staat vrijwel het gehele mannelijke
gedeelte van de club kwijlend naar
de ingewanden van dit monster te
kijken. Ik kon de aanwezige DeLoreans bijna horen roepen: hé, en
wij dan !!! Maar goed, toegegeven,
de techniek is indrukwekkend en er
zaten waarschijnlijk meer paardjes
onder de kap dan de manege leden
heeft. En dan tot slot ook nog de
bijzondere en prachtige foto’s van
Frank Doorhof. Speciaal voor jullie
in deze uitgave een DeLorean als
centerfold. Je weet wel, dat is zo’n
foto van een mooie DeLorean met
de nietjes op een intieme plek.....
Met dit Dashboard lopen we
alweer tegen het einde van het
seizoen aan. De najaarsrit
komt weer dichterbij en ik
Toegegeven, de techniek is indrukwekkend
had graag al meer details
en er zaten waarschijnlijk meer paardjes
bekend gemaakt. Ten tijde
onder de kap dan de manege leden heeft.
van het schrijven van het
voorwoord heb ik deze
bij het restaurant is namelijk een
helaas nog niet. Wel is het de begrote manege. Tot het moment
doeling deze rit in het zuiden van
dat Welmoed nietsvermoedend
het land te houden. Jullie worden
zijn eigen roestvaststalen paard
allemaal via de mail op de hoogte
even de sporen geeft. Gevolg:
gehouden van het evenement.
een geschrokken paard, een boos
Verder stelt een lid van het eerste
kijkende ruiter, en Welmoed die
uur zich voor. En dat bedoel ik
waarschijnlijk dit leest en denkt:
letterlijk, want Mario Perotti heeft
“daar heb ik helemaal niks van
lidnummer 1!! Hij is de man die gromeegekregen”. Het viel mij ook
tendeels verantwoordelijk is voor
op dat DeLorean eigenaren niet
het bestaan van de DCN. Ik wens
echt monogaam zijn wat betreft
jullie allemaal veel leesplezier toe.
autokeuze. Nico is, samen met
een vriend gearriveerd in een
Een veilige groet,
gespierde Audi met V10 motor.
Zodra de motorklep zich opent,
Frank Lommen, voorzitter

Advertentie

Classic Car Taxatie
VRT Register Taxateur- Technish adviseur
Taxatie / aankoop keuringen voor (vracht)auto’s, motor- en bromService begeleiding / ondersteuning bij (club) ritten en Rally’s.

fietsen.

Meer dan 40 jaar (echte praktijk) allround
ervaring. Bemiddeling bij (technische) geschillen.
Geen handel. Dus onpartijdig.
FEHAC goedgekeurde taxatierapporten.

Jack van der Hoek
Schoolstraat 5a
3238 AP Zwartewaal
Telefoon 0181 662 443
Fax 0181 664 899
Mobiel 0653 178 555
www.classics-taxatie.nl
jack@classics-taxatie.nl
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